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Nytt civilt uppdrag
Inbjudan till julbord
Utbildning säkrare förare

Kårchefen har ordet
Det har varit ett händelserikt år både privat och för Bilkåren. Mycket
tid har gått åt för att arrangera Bilkårens riksstämma, som
genomfördes 22-23 september på Scandic Skogshöjd i Södertälje.
Det blev en riktig succé. Tack till alla som hjälpte till!
Vi ser ett behov av fler medlemsaktiviteter, därför har vi beslutat om
ändrad ansvarsfördelning i styrelsen. Thomas Sörliden har tagit över
ansvaret för ABU och Anna Ersson har tagit över Utbildning/Avtal
civilt, samt att Christian Sjögren är adjungerad för att stötta
Utbildning/Avtal militärt.
Det behövs fortfarande fler förare i totalförsvaret. Störst är behovet inom Hemvärnet och
då främst på bandvagn och Tgb30/40, men även Trafikplutonen är i behov av fler
Trafiksoldater/förare. Vet du någon som är lämplig för uppgiften? Ta med dem på ett
infomöte eller be vederbörande att höra av sig till kåren, så att vi kan berätta mer om
Bilkårens verksamhet.
Bilkåren har fått ett nytt civilt uppdrag från Energimyndigheten. Det rör sig om ett 10-tal
minibussförare för främst persontransporter mellan Eskilstuna och Stockholm.
I skrivande stund pågår arbete för fullt inför kommande Hovstallskörning i och med
statsbesök från Italien 13-15 november.
God jul och gott nytt år!
Tarja Nord
Kårchef

TACK!

KALENDER
November
18 sön Styrelsemöte
18 sön Infoträff och Utbildning/Avtal
25 sön Utbildning Säkrare förare
December
5 ons Styrelsemöte
6 tors Julbord
Januari
25-27
Rekrytering på MC Mässan
31 mån Medlemsavgift 2019

Till alla som har gjort
insatser under året; vårens
och sommarens skogsbränder,
Bilkårens riksstämma och/eller
fullföljt ditt avtal. Din insats
gör skillnad!

Välkomna alla nya medlemmar!

* Datum för vårens infokvällar är ännu
ej fastställda
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Sedan årsskiftet har vi rekryterat
60 nya medlemmar.

Inbjudan till årets julbord, 6:e december

Välkommen till årets Julbord på
Officersmässen, Kavallerikasernen (gamla
K1), tillgång till hiss finns vid behov.
Plats: Lidingövägen 28
Datum: 6 december
Tid: 18:00
Pris: 300 kr
OSA: senast 17 november

Antalet platser är begränsade till 50.
Kostnaden är 595 kr och kåren
subventionerar med 295 kr per person.
Resterande 300 kr betalas till kårens bg
453-1927 efter att du fått besked om att
du fått en plats.
OBS! ANMÄLAN ÄR BINDANDE

Anmälan skickas senast 17 november till
stockholm@bilkaren.se eller till kårens
telefon 0733-22 11 40 (sms går också
bra). Ange namn och att det gäller
julbord).

Varmt välkomna!
/Styrelsen

Medlemsavgift 2019
Senast betalad:
Medlemsavgift:
Bankgiro:

31 januari 2019
200 kr,
100 kr ungdom (upp till 25 år)
453-1927

Märk inbetalningen med personnummer och namn.
Skulle det vara så att du inte längre vill vara medlem i kåren så
meddela oss gärna antingen via mail, telefon eller sms så slipper vi i
styrelsen jaga dig.

Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2018:2
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Vill du engagera dig i styrelsen?
Valberedningen har nu påbörjat arbetet med att rekrytera nya styrelsemedlemmar.
Styrelsearbetet är ett viktigt, ansvarsfyllt men också roligt arbete med många positiva
utmaningar.
Vi söker dig som är intresserad av att tillsammans med andra driva Stockholms Bilkår
framåt. Erfarenhet av styrelsearbete är ett plus men absolut inget krav. Du får räkna med
att det tar en del tid men i gengäld får du en inblick i kårarbetet och kan påverka
Stockholms Bilkårs framtid.
Anmäl ditt intresse eller tipsa oss om någon du tycker borde passa i styrelsen, till oss i
valberedningen.
/Valberedning
Pyret Ericson, pyret.ericson@telia.com, 070-656 21 44
Anders Mörch, anders@mensa.se, 070-959 49 00
Mia Rexfalk, mia.rexfalk@gmail.com, 073-741 12 24

Vill du rekrytera nya bilkårister?
Bilkåren och FMCK rekryterar på MC-mässan,
25-27 januari 2019 på Friends Arena i Solna.
Vill du hjälpa till?
Anmäl ditt intresse snarast till:
susanne.wieselgren@bilkaren.se
För mer info om mässan, https://mcmassan.se

Är du en fena på att finna och söka?
I och med att Stockholms Bilkår är en ideell förening så
behöver vi årligen söka ekonomiskt stöd för att finansiera
vår lokala verksamhet. Vi behöver hitta myndigheter,
organisationer, fonder och stiftelser som förmedlar stöd till
ideella organisationer som arbetar med trafiksäkerhet,
krisberedskap och totalförsvar.
Vill du hjälpa till, hör av dig till stockholm@bilkaren.se.
/Styrelsen
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Utbildning: Säkrare förare – med Stockholms Bilkår

I Bilkårens uppdrag ingår arbete för ökad
trafiksäkerhet, därför erbjuder Stockholms
Bilkår sina medlemmar en utbildning för
att bli en säkrare förare till kraftigt
reducerat pris (Motsvarande utbildning
kostar 1750 kr exkl moms).
Vill du vara med och köra på kårens civila
körningar så är minimikravet att du vart 5
år genomför denna utbildning eller
motsvarande, samt intro i civila körningar.
Plats: Gillingebanan
Adress: Gillinge 1, Vallentuna
Datum: 25 november
Tid: 10:00-15:00
Pris: 300 kr
Övrigt: Egna fordon (om dubbdäck
så genomförs halkkörningen med
Gillinges elbilar)
Kursavgiften betalas till bg 453-1927
(Stockholms Bilkår), märk betalningen
med ”Gillinge” + namn.
I utbildningen ingår bland annat
halkkörning, körgårdsövningar och
genomgång i säkerhetshallen.

Halkkörning
• Bromsa på sträv och hal yta.
• Bromsa med undanmanöver.
Körgårdsövningar
• Serpentin (framåt/bakåt).
• Fickparkering.
• Vända på begränsad yta.
• Backa runt hörn. Backa in i en
parkeringsplats.
• Sidoförflyttning.
Säkerhetshallen
• Krockvagn.
• Vältbil / Välthytt.
• Viltolycka / Krockade bilar.
• Rörelseenergi/last.

Anmälan
Anmälan skickas till:
stockholm@bilkaren.se
Är ni flera som delar på samma bil så
meddela gärna det vid anmälan.
Antalet platser är begränsade till 40
deltagare.

Varmt välkomna!
/Styrelsen

Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2018:2
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Vi behöver fler fordonsförare till totalförsvaret
Bilkårens främsta uppgift är att rekrytera och utbilda fordonsförare till totalförsvaret, dvs
både till Försvarsmakten och till samhällets civila krishantering. För samtliga uppdrag så
behöver vi engagera fler medlemmar, så är du intresserad och vill engagera dig hör av dig
till kåren eller tipsa gärna nära och kära så vi lever upp till Bilkåren – en resurs i tiden!

Bilkårens militära uppdrag - fordonsförare till Hemvärnet
Stockholms Bilkår rekryterar fordonsförare till nedanstående Hemvärnsbataljoner. Störst är
behovet på bandvagn och TGB30/40, men även Trafikplutonen är i behov av fler
Trafiksoldater/förare. Som trafiksoldat utbildas du på PB8 och tungt släp.

Bemanningsprocessen är en ganska långdragen process innan utbildningen kan påbörjas.
För de som är intresserad är det viktigt att få klart utbildningsplanen så fort som möjligt.
Utbildningsplanen behövs för att Försvarsmakten ska kunna genomföra sin prövning och
upprätta ett utbildningsavtal. Förkunskapskraven för respektive fordonsbefattning måste
vara klara för att man ska kunna bli antagen till fordonsutbildningen.

6

Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2018:2

Bilkårens civila uppdrag
Bilkåren samverkar med en rad myndigheter och har avtal med Svenska Kraftnät (SvK),
Trafikverket, Polismyndigheten och länsstyrelser. Det är MSB som finansierar Bilkårens
civila uppdrag.

Till skillnad från de militära uppdragen, där man blir placerad i ett specifikt förband, så i de
flesta civila uppdrag ingår man i en resurspool som kan avropas vid stora påfrestningar.
Dessutom så måste man ha rätt körkortsbehörighet när man tecknar överenskommelsen.
För bandvagn räcker det med B-körkort.

Nytt civilt uppdrag Energimyndigheten
Bilkåren har ett nytt civilt uppdrag från Energimyndigheten.
Det rör sig om ett 10-tal minibussförare för främst
persontransporter mellan Eskilstuna och Stockholm.
Krav på körkort = B-körkort.
Utbildningsstege: Introduktions- och
minibussutbildning 4 dagar.

Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2018:2
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2019 är tredje gången som Krisberedskapsveckan genomförs.
Krisberedskapsveckan är ett initiativ från MSB, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, där en rad myndigheter,
kommuner och organisationer ska kraftsamla för att nå ut till
allmänheten om vikten att själv vara beredd. Vad skulle du
göra om din vardag vändes upp och ner? Självklart så
kommer Bilkåren vara med.
Det finns ingen fast vecka varje år utan inriktningen är för
närvarande att kampanjen ska genomföras i maj. Eftersom det
är en hel del helgdagar under våren så anpassas tidpunkten så
att dessa inte infaller under kampanjveckan. Under 2019 genomförs kampanjveckan åter
under vecka 19, 6-12 maj. Krisberedskapsveckan är ett steg i arbetet med att ge
människor verktyg till att kunna ta sitt ansvar. Om vi stärker vår egen beredskap och håller
oss välinformerade, kan vi agera och hjälpa andra om något händer.

Vill du vara med? Vi behöver medlemmar som hjälper till med:
• planeringsarbetet.
• informationsaktiviteter under Krisberedskapsveckan (vecka 19, 6-12/5) i så många
kommuner som möjligt.
• Bilkårens studiecirkel ”Krisberedskap och totalförsvar”
• ”Prova på”-dag (en uppfräschad form av vår gamla ”FIA-kurs”), där intresserade och
nya medlemmar får mer information om Bilkåren, totalförsvaret, våra olika uppdrag och
ges möjlighet att få prova eller åka med i olika fordon.
Låter det intressant? Hör av dig till stockholm@bilkaren.se, vi behöver din hjälp!
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TACK till alla som hjälpt till!
Stockholms Bilkår arrangerade Bilkårens riksstämma på
Scandic Skogshöjd i Södertälje 22-23 september. Styrelsen
vill rikta ett särskilt tack till alla som var med och hjälpte till.
Eva Backhammar, Angelique Källsten, Ingrid Laurell,
Monica Lindroth, Simon Matti, Roger Molberg,
Peter Nord, Anders Norrström, Inga-Lena Pihl,
Johan Rabe, Inga-Lill Schill, Christian Sjögren
och Emil Sundman.
Korum i St Ragnhilds kyrka i Södertälje med
HKV stabspastor Mats Norrman och musik
framförd av Arméns Musikkår.
Livgardesgruppen för lån av PB8.
Mer info om stämman finns på Bilkårens hemsida,
samt i senaste Bilkåristen 2018 Nr3.

Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2018:2
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Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?
Vi försöker hantera så mycket som möjligt digitalt, därför är det viktigt att vi har rätt
kontaktuppgifter till dig. Postadressen uppdateras per automatik några gånger per år, men
e-postadress och telefonnummer måste uppdateras manuellt.
Du kan enkelt kontrollera och uppdatera dina uppgifter i Bilkårens centrala medlemsregister. Du loggar in via direktlänken: https://bilkaren.se/mina-sidor/ eller via Bilkårens
hemsida, www.bilkaren.se.

 tryck på
längst upp till höger på Bilkårens hemsida.
 välj Mina sidor
 klicka på länken Mina sidor i slutet av första stycket så
kommer du till Bilkårens centrala medlemsregister
ArcMember.
Första gången du loggar in använder du funktionen ”Glömt ditt lösenord?” för att generera
ett lösenord. Det förutsätter dock att din e-postadress finns registrerad i medlemsregistret.
Om du behöver hjälp mejla stockholm@bilkaren.se eller kansliet@bilkaren.se.
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Portalen för frivillig försvarsutbildning.
Som medlem i Stockholms Bilkår har du
möjlighet att delta på utbildningar som
anordnas av de övriga frivilliga försvarsorganisationerna, under förutsättning att
du uppfyller antagningskraven.
Det finns allt ifrån försvarsinformation till
ledarskap och kriskommunikation.
Mer information hittar du på
www.frivilligutbildning.se.

Stockholms Bilkår är medlem i FOS
Stockholms län vilket gör att alla
medlemmar har möjlighet att gå på
utbildningar och seminarier anordnade av
FOS. Du behöver inte ha något avtal för
att få gå utbildning.
Vilka utbildningar som finns kan du se på
www.fosstockholmslan.se, där står också
hur du anmäler dig.

Reflexen – en billig livförsäkring

Info till Kårkontakt
Har du varit på en kurs/övning eller deltagit på en medlemsaktivitet och vill dela med dig?
Eller är det någon information som du saknar? Kårkontakt är till för oss medlemmar
så skriv gärna några rader och skicka till karkontakt@gmail.com.

Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2018:2
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STOCKHOLMS BILKÅR

Områdesansvariga

Sehlstedtsgatan 6

Utbildning/Avtal:
Militära
Civila

Kaisa Norrström
Anna Ersson

Telefon:

073-322 11 40

Info/rekrytering

Anna Ersson

E-post

stockholm@bilkaren.se
www.bilkaren.se

Allmän bilkårsutbildning:

Thomas Sörliden

Hemsida:

Ungdom:

Tarja Nord

Kårchef:
Vice kårchef:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:

Tarja Nord
Thomas Sörliden
Jakob Widlund
Cecilia Rabe
Kaisa Norrström
Anna Ersson

Trafiksäkerhet:

Thomas Sörliden

Totalförsvarsinfo:

Tarja Nord

Postadress:

Box 27194,
102 52 Stockholm

Besöksadress:

Sociala medier
Medlemsavgift 2018
Medlemsavgift:

200 kr,
100 kr ungdom (till 25 år)

Bankgiro:
453-1927
Märk inbetalningen med personnummer
och namn.

Stockholms Bilkårs sida:
www.facebook.com/StockholmsBilkar
Grupp för medlemmar:
Stockholms Bilkår
#bilkåren
#sthlmsbilkår
@bilkarist
@sthlmsbilkar

Kårkontakt
Ansvarig utgivare:

Tarja Nord

Omslagsfoto:

Anna Ersson

Redaktör:

Anna Ersson

E-post:

karkontakt@gmail.com

Manusstopp 2018:
21 jan, 22 apr, 12 aug och 4 november
Utgivningsmånader 2018:
februari, maj, augusti och november

Bilkårsbloggen:
https://bilkaren.se/blogg
Youtubekanal
Bilkåren

